KLAUZULA INFORMACYJNA
dla osób ubiegających się o:
- uznanie dyplomu ukończenia studiów za granicą za równoważny odpowiedniemu polskiemu
dyplomowi i tytułowi zawodowemu;
- potwierdzenie ukończenia studiów na określonym poziomie
Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej
RODO informujemy, iż:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309)
Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
2.Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod
numerem telefonu (58) 523 31 30 lub adresem e-mail: iod@ug.edu.pl.Z Inspektorem Ochrony Danych
można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) przeprowadzenia postępowania nostryfikacyjnego
b) przeprowadzenia postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym
poziomie
4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
−

art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego w szczególności z:

−

Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z
2020, poz. 85, ze zm.)

−

Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w
sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania
ukończenia studiów

−

Zarządzeniem Rektora UG nr 63/R/20 z dnia 15 czerwca 2020 r. sprawie przeprowadzania
w Uniwersytecie Gdańskim postępowania nostryfikacyjnego oraz postępowania w sprawie
potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie

5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest obowiązkowe i niezbędne do realizacji celów
określonych w ust. 3. Niepodanie danych będzie skutkowało odmową przeprowadzenia postępowania.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu Administratora danych przez
upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.
7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów,
w których zostały zebrane z uwzględnieniem przepisów dotyczących zasad archiwizacji.
8. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane tylko podmiotom zewnętrznym posiadającym
upoważnienie do pozyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie
obowiązującego.

9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
a. prawo dostępu do treści swoich danych,
b. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
c. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych –
w przypadkach przewidzianych prawem,
d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy o ochronie danych osobowych.

Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych.

……………………………………
(data i podpis)

